INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI D’UN EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
DE VEU I DADES DE LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE
MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del servei d’instal·lació i manteniment de la
infraestructura passiva de veu i dades en centres de CCMA,SA, inclou a més l’execució de
serveis d’instal·lació ocasionals d’infraestructura de veu i dades de suport per a producció.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 61103 i la
corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea
és la 50331000-4.
Divisió del contracte en Lots:
Aquest contracte no es pot dividir en lots perquè per la realització de les diverses prestacions i
funcions compreses en el seu objecte, la seva divisió dificultaria la correcte execució del mateix
des d’un punt de vista tècnic.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.

2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES
2.1. Antecedents
Els diferents centres de producció de la CCMA, i de manera molt especial el de Sant Joan Despí
disposen d’una infraestructura de comunicacions internes informàtiques i de veu (telefonia i
megafonia) el bon funcionament de la qual és absolutament indispensable per a l’emissió,
producció i gestió de la companyia. Aquesta infraestructura que connecta milers d’equips i que
té desenes de quilòmetres no ha deixat de créixer i de suportar cada vegada més serveis
esdevenint cada cop més estratègica.
La instal·lació i manteniment d’aquesta infraestructura està externalitzada des de fa més de 15
anys. Correspon al departament d’Obres i Serveis la gestió i supervisió d’aquest servei
d’instal·lació i manteniment. El servei comporta a més a més l’execució d’instal·lacions
ocasionals per a la producció de programes o esdeveniments especials que ho requereixen com
ara els programes electorals, la festa dels supers o els especials de Sant Jordi.
Atenent a l’evolució creixent de les necessitats d’infraestructura de xarxa que passa a ser troncal
també en els nous estudis de producció de televisió es considera necessari que a més del servei
permanent es contemplin serveis ocasionals per a poder dur a terme dins el contracte l’execució
dels nous controls d’estudi i per poder donar resposta a serveis l de producció que també cada
cop més sovint requereixen d’aquest tipus d’infraestructura.
2.2. Fets
El 2016 es va fer una primer concurs i adjudicació per 4 anys que acaba aquest any, raó per la
qual cal plantejar un nova licitació del servei.
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El 2019 el conveni del metall de Barcelona al qual estan adscrits els operaris que executen el
servei a la CCMA, SA va introduir al conveni col·lectiu la subrogació del personal dels serveis
que s’executen per l’administració o empreses públiques, circumstància que cal contemplar en
el nou concurs.
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte per tota la durada prevista, pròrrogues incloses, és d’UN MILIÓ
DOS-CENTS TRENTA MIL EUROS (1.230.000€), IVA no inclòs que es desglossen de la següent
manera:
-

El valor estimat del contracte corresponent a la contractació del servei previst és d’UN
MILIÓ DOS-CENTS SET MIL EUROS (1.207.000€), IVA no inclòs.

-

El valor estimat del contracte corresponent a la reserva de fons per a realitzar les
eventuals bonificacions per bon servei és de VINT-I-TRES MIL EUROS (23.000€) IVA
no inclòs.

4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada inicial de dos anys i es prorrogarà automàticament per anualitats,
fins a sumar un màxim de cinc anys, llevat que alguna de les parts manifesti a l’altra part, amb
una antelació mínima de 120 dies a la data de finalització del període inicial o del prorrogat, la
seva voluntat de no prorrogar el contracte.

5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant els documents següents:
1. Volum anual de negoci de l’empresa referit al millor exercici d’entre els 3 últims exercicis
disponibles en funció de la data d’inici d’activitats de l’empresa, igual o superior a 250.000
€.
El volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant la presentació de la documentació següent:
a) Societats que tinguin obligació de presentar comptes anuals:
- Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, corresponent a
cada un dels 3 últims exercicis amb inclusió del comprovant del dipòsit dels
comptes al registre.
Els comptes hauran d’estar revisats per un auditor de comptes sempre i quan no estiguin
exceptuats d’aquesta obligació, circumstància que hauran d’acreditar convenientment.
b) Empresaris i altres entitats amb personalitat jurídica que no tinguin obligació de
presentar comptes anuals:
-

Impost de Societats corresponent a cada un dels 3 últims exercicis.

En qualsevol cas quan la societat presenti en els darrers comptes una situació de desequilibri
patrimonial, haurà de presentar un balanç tancat a la data de presentació de la declaració
responsable auditat que certifiqui que en aquesta data s’ha restituït l’equilibri patrimonial
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SOLVÈNCIA TÈCNICA:
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la documentació següent:
1. Dos (2) Certificats de bona execució expedits per l’empresa receptora del servei, que
acreditin la prestació de serveis de manteniment de xarxa informàtica i telefònica duts a
terme els darrers 3 anys en edificis o instal·lacions de més de 5.000 m2 de superfície,
amb més de 500 connexions de fibra òptica i amb més de 1000 connexions RJ49 de
categoria 5 o superior.
2. Document que acrediti la inscripció en el Registre d’empreses classificades en els
epígrafs: V 03 B o V 05 B.
3. Acreditació de disposar d’una seu o base d’operacions estable i amb experiència en
serveis similars als de l’objecte del contracte ubicada en un radi inferior a 40 km o a un
temps d’accés no superior a 45 min per accedir del centre de producció de la CCMA, SA
a Sant Joan Despí, habilitada amb els mitjans tècnics i humans per donar suport al servei
habitual, així com per poder abordar increments puntuals de treballs, avaries
d’equipament mitjançant recanvis i cobrir baixes.
4. Cas que així sigui, indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el
propòsit de subcontractar, d’acord amb les condicions establertes en la clàusula
Divuitena del plec administratiu.
6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Atès el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i d’acord
amb l’estipulat en l’article 159 apartat 6, el contracte s’adjudicarà pel procediment obert.
7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La Mesa, qualificada la documentació general, seleccionarà el licitador que en conjunt faci la
millor proposició en base a la relació qualitat preu, tenint en compte els criteris de valoració
següents:
CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ
Oferta econòmica
Fins a 80 punts
Proposta tècnica
Fins a 20 punts

8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte per part de la CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SA (CCMA, SA) serà el Sr. Valentí Saumell i el coordinador serà el Carles
Verdalet.

Xavier Ferrandiz Bofill
Direcció d’enginyeria i infraestructures
Sant Joan Despí, 12 de juny de 2020
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